
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ) ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัด
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน  1  อัตรา  โดยใช้รับเงินงบประมาณจากเทศบาลต าบลนาดี 
และเงินรายได้สถานศึกษา จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ท่ี ศธ  04009/ 4562    
ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2560  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 512 / 2559  ส่ัง ณ 
วันท่ี  28  กันยายน 2559 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

          1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเปน็ลูกจ้ำงชั่วครำว  
    จ านวน  1  อัตรา  (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน )  มีสาขาวิชาเอกดังนี้ 

1.1  สาขาวิชาเอก ปฐมวัย   
1.2  สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา 
1.3  สาขาวิชาเอก ภาษาไทย   
1.4  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปน็ผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน
วันท่ีปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 

3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนเทพนรรัตน์(อูไ๋พจิตร 
เรียบร้อยเจริญ) ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ต้ังแต่วันที่  15  กันยำยน 2563 ถึง 
21 กันยำยน 2562 ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

  



 

4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง     จ านวน  1  ฉบับ 
                4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 
                4.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จ านวน  1  ฉบับ 
                4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน  1  รูป  
                4.7  ใบรับรองแพทย์         จ านวน  1  ฉบับ 

  5.  กำรยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์

ไว้ในใบสมัคร 
               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          6.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  22 กันยำยน 2563 ณ โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋
ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ) ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  หรือ ช่องทางออนไลน์ Facebook 
: โรงเรียนเทพนรร้ตน์ สมุทรสาครhttps://web.facebook.com/thepnorarat.school) 
โทร.๐๓๔-๘๓๔๔๑๐ 
 
           7.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี 
ครูผู้สอน  โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หำกมีผู้สมัครไม่เกินจ ำนวนในต ำแหนง่ที่รับสมัคร จะ
ใช้วีกำรคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภำษณ์เพียงอย่ำงเดียว) 

  8.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ) จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 25 กันยำยน 2563  และประกำศผลสอบภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2563 

 9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีเลขประตัวสอบน้อย
กว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
 



 

    10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลนาดี แล้วนั้น  ในวันท่ี 30 กันยายน 2563   เวลา 10.00 น.  ณ ห้อง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ)  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้าง
ครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง 
ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2563  - 31 มีนาคม 2564 ส่วนในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการ
ประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 

        10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
 11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
                                   

 

                                                                                           
( นางสาวสุกัญญา จาดี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบรอ้ยเจริญ) 
 
 

 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบร้อยเจริญ)  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

                            เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตร เรียบรอ้ยเจริญ) 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา................................................... 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก....................................................................... 
    จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด........................   
    รหัสไปรษณีย์..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.............................................................. 
9. ช่ือบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการ
คัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
 
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
   ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
        (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 

 



 


